
REGLAMENT DEL TORNEIG DE FUTBOL 7 PER MAJOR DE 18 ANYS 
 

CE BIGUES I RIELLS 
 

 
 

NORMATIVA GENERAL 
 

INSCRIPCIÓ D’EQUIPS 
 

La inscripció al torneig es realitzarà durant el mes de setembre. Hi ha fins el dia 20 per fer el pagament 
de la inscripció i portar els papers necessaris per inscriure l’equip i els jugadors. 
 
1. El nombre màxim de jugadors inscrits per equip és de 20. Aquests 20 jugadors es podran inscriure en 
qualsevol moment de la lliga i abans d’iniciar-se la copa. Però en cap cas, es podrà esborrar a cap 
jugador inscrit i aquest seguirà ocupant una plaça durant tot el torneig. En cap cas es permetrà la 
participació de cap persona no inscrita. 
  
2. Si algun equip juga amb un o varis jugadors no inscrits se li donarà el partit per perdut. 
 
3. A l´inici de cada partit es realitzarà la revisió de jugadors. Per aquest motiu durant tot el campionat 
cada jugador ha de participar amb el mateix número a la samarreta. 
 
4.- Cada equip haurà de designar un responsable d’equip, que serà el cap visible de l’equip. 
 
5.- El torneig tindrà un màxim de 13 equips. 
 
6.- Cada jugador haurà de portar una foto de carnet per adjuntar a la fitxa de l’equip 
 
DURACIÓ DEL TORNEIG 
 
1.- La lligueta s’iniciarà a l’Octubre i acabarà a finals de Abril. 
2.- La copa es realitzarà durant el mes de Maig. 
3.- Es garanteixen aproximadament 30 partits durant l’any. 
4.- La competició estarà dividida amb la lligueta regular i amb la Copa, que es disputarà al Maig. 
5.- Els partits tindran una durada de 50 minuts i es dividiran en dues parts de 25 minuts. Amb un temps 
de descans de 5 minuts entre parts. 
 
El calendari del torneig es sortejarà el últim divendres de setembre, a les instal·lacions del club. Es 
convocarà a tots els responsables d’equip per tal de què formin part del sorteig i pugin saber el 
calendari i horaris dels pròxims partits. 
 
HORARIS 
 
Els partits es disputaran els dilluns en horari de: 
 
- 1era Franja horària de 20 a 21h 
- 2na Franja horària de 21 a 22h 
- 3era Franja horària de 22 a 23h 
 



En cas de què no es pugi disputar una jornada per motius aliens a la competició. ( pluja, dies festius..) 
aquesta jornada es recuperarà a les jornades estipulades per aquest motiu i senyalades al calendari. 
 
PUNTUACIÓ i CLASSIFICACIÓ 
 
1. La puntuació dels partits serà la següent:  
 

- Partit guanyat = 3 punts  
- Partit empatat = 1 punt  
- Partit perdut = 0 punts  
 

2. Les classificacions dels grups es realitzaran tenint en compte els punts següents:  
 

1.- Els punts aconseguits durant la competició  
2.- L’enfrontament directe entre els equips  
3.- Si hi ha més de 2 equips implicats es comptabilitzaran els punts aconseguits i el goal avarage 

en els enfrontaments directes entre els equips implicats. 
4.- La major diferència total de gols positiva  
5.- L’equip més golejador  
6.- L’equip amb menys targetes.  

 
NORMES DE JOC GENERALS 
 
1.- En tots els partits es poden realitzar els canvis que es vulguin. Cada jugador pot entrar i sortir del 
terreny de joc totes les vegades que ho consideri oportú. Tots els canvis s’hauran de realitzar dins la 
zona senyalada. 
 
2.- Si els equips tenen el mateix color de samarreta, l’àrbitre sortejarà a quin equip li toca posar-se uns 

pitralls cedits per l’organització només per al partit que s’ha de disputar.  
 

3.- Si un equip no es presenta a jugar o es presenta més de 15 minuts tard a partir de l’hora en què 
estava previst l’inici del partit, se li donarà el partit per perdut pel resultat de 3 gols a 0.  
 

4.- Per poder iniciar-se el partit cada equip ha de tenir un mínim de 5 jugadors disponibles (4 jugadors 
de camp + el porter ).  
 

5.-En el moment que un equip es quedi només amb 4 jugadors dins el terreny es donarà el partit per 
finalitzat, donant aquest com a perdedor. Si els dos equips quedessin amb 4 jugadors, el resultat seria 
l’existent en el moment de la suspensió. 
 

6.- Si un equip és expulsat de la competició, es mantindran els resultats aconseguits pels seus rivals en 
l’enfrontament directe sempre que s’hagin disputat al menys 5 jornades. Els equips que no hagin 
disputat el seu partit amb l’equip exclòs hauran guanyat el partir per 3 gols a 0. Si no s’han disputat 5 
jornades, s’anul·laran tots els resultats dels partits realitzats per l’equip.  
 

7.- Les faltes poden ser directes o indirectes, segons la falta que s’hagi realitzat. 
 
8.- La realització de 6 faltes en una part suposarà la sanció d’un doble penal, i per cada falta realitzada a 
partir de la cinquena suposarà doble penal en contra de l’equip infractor. El tir del doble penal es 
realitzarà dos metres per darrera la línia de l’àrea de futbol 7. A l’inici de la segona part es tornarà a 
comptar les faltes des de zero. 
 

9.- Si un defensa passa la pilota al porter i aquest l’agafa amb la mà, es sancionarà l’acció amb un tir 
lliure indirecte des del mateix lloc on s´ha comès la infracció. 
 
10.- El porter pot marcar gol tant en el servei de meta com en qualsevol acció del joc 
 

11.- No hi ha fora de joc 



 
 

SANCIONS 
 

1. Les sancions s’exposaran al tauler d’anuncis destinat al torneig de futbol-7 abans de cada jornada i al 
web del C.E. Bigues, a l’apartat de la lliga de futbol 7 
 
2. Cada quatre targetes grogues hi ha un partit de sanció obligatori. Un cop superat el primer cicle de 
quatre targetes.  
 
3. Si el porter toca la pilota amb les mans fora de l’àrea serà expulsat sempre i quan es tracti d’una 
ocasió manifesta de gol. Aquesta expulsió no suposarà partit de sanció. 
  
4. Si el darrer defensa realitza una falta en una zona amb possibilitat clara i manifesta de gol serà 
expulsat.  
 
5.  Els jugadors expulsats NO podran ser substituïts per altres. 
 
6. Una targeta vermella directa és, inicialment, un partit de sanció obligatori mentre la Comissió 

Disciplinària estudia si la sanció ha de ser més elevada o no, en funció del motiu de l’expulsió. 
 
7. Si un jugador és expulsat amb doble targeta groga, suposarà l’acumulació de dues targetes en el seu 

compte particular.  
 
8. Els jugadors sancionats, durant el seu partit de sanció, no podran seure a la banqueta. 
 
ES CONSIDERA MOTIU DE SANCIÓ 
 
1. Insultar, ofendre, coaccionar, o realitzar actes vexatoris de paraula o obra, amenaçar o provocar un 
altre jugador o membre de l’equip contrari.  
 
2. Emprar joc perillós i causar un dany que minvi les facultats de l’atacat.  
 
3. Protestar de forma ostensible o insistent a l’àrbitre principal.  
 
4. Dirigir-se a l’àrbitre en termes o actituds injurioses o de menyspreu o cometre actes de 
desconsideració cap a aquell, i en ocasió o com a conseqüència d’haver adoptat qualque decisió en 
legítim exercici de la seva autoritat.  
 
5. Escopir a un contrari.  
 
6. Tocar la pilota amb la mà voluntàriament. 
 
7. Tirar amb males formes la pilota o qualsevol objecte a un contrari.  
 
8. Adoptar una actitud passiva o negligent en el compliment de les instruccions arbitrals o desobeir les 

ordres, així com adoptar actituds que demorin l’inici i el desenvolupament dels enfrontaments.  
 
9. Agafar, empènyer, agredir o sacsejar els àrbitres, jugadors o públic, o tenir en general altres actituds 
ofensives.  
 

 
 
 
 
 



 
 

COMISSIÓ DISCIPLINÀRIA 
 
1. La Comissió Disciplinària estarà formada per membres de l’organització i membres del conjunt 
d’àrbitres. 
 
2. La Comissió Disciplinaria actuarà sempre que un jugador sigui expulsat del terreny de joc o a l’acta es 

reflecteixi alguna actuació que l’àrbitre consideri oportú anotar. 
  
3. La feina de la Comissió Disciplinaria es analitzar les faltes realitzades per els jugadors i sancionar-les 

d’acord amb el reglament de la competició. Les resolucions que dictamini aquesta comissió seran 
publicades al tauló informatiu.  

 
4. És responsabilitat del capità de l’equip assabentar-se de les sancions que tenen els jugadors de seu 

equip.  
 
 
CLASSIFICACIÓ PER TARGETES 

 
Seguim amb la iniciativa de voler fomentar el joc net, per aquest motiu l’equip amb menys puntuació de 
targetes rebrà un descompte del 25% en l’ inscripció de l’any següent. Un 15% el segon i un 10% el 
tercer. 
 
Les targetes es puntuaran de la següent forma: 
 
 - Targeta groga:    1punt. 
 - Expulsió per doble groga:   3 punts. 
 - Expulsió per vermella directa: 4 punts. 
 
Cada setmana es penjarà la classificació amb els resultats dels partits i la classificació de les targetes. 
 
En cas d’empat a punts, serà primer l’equip amb menys vermelles directes. Si l’empat persistís seria 
primer l’equip amb menys expulsions per doble groga. 
 
FORMES DE COMUNICACIÓ 
 
Cada equip haurà de designar un responsable, que s’inclourà en un grup de whasap, per tal de rebre 
informació sobre qualsevol cosa que afecti el torneig, i serà aquest responsable qui comuniqui a la resta 
de companys, les notificacions en qüestió. 
 
ASSEGURANÇA I RESPONSABILITAT CIVIL 
 
El torneig està sota la assegurança de responsabilitat civil del club de futbol CE Bigues. 
 
L’organització del torneig no disposa de cap assegurança d’accident que cobreixi cap lesió de cap 
jugador durant la participació del torneig. Tots els participants en el torneig han de saber aquesta 
particularitat i per tan, queda per informada a cada responsable d’equip.  
Recomanem a tots els participants que tinguin una assegurança que els hi cobrixi la participació al 
torneig. 
  
 
 
 
 
 



 
 
PREMIS 
 
Els premis es donaran en dues dates: 
 
1.-  L’ultima jornada de lliga.  
2.-  L’ultima jornada de copa. 
 

- Es lliurarà una copa al 1er, 2n i 3er classificat de lliga. 
- Es lliurarà una copa al 1er i 2n classificat de copa. 
- Es lliurarà una copa al 1er, 2n i 3er classificat de targetes. ( JOC NET) 
- Copa a millor jugador de la lliga 
- Copa a millor porter de la lliga 

 
Els equips premiats rebran un val de descompte, segons la seva posició a la lliga i a la classificació de 
targetes, que podran descomptar-se en la següent inscripció del torneig. No es donarà cap premi en 
metàl·lic 
 
El 1er classificat de lliga guanyarà un descompte de 250 euros 
El 2on classificat de lliga guanyarà un descompte de 150 euros 
El 3er classificat de lliga guanyarà un descompte de 100 euros 
 
El 1er classificat de targetes guanyarà un descompte de 250 euros 
El 2on classificat de targetes guanyarà un descompte de 150 euros 
El 3er classificat de targetes guanyarà un descompte de 100 euros 
 
En cas de què un equip obtingui premi de classificació i de targetes, el descompte serà acomulatiu. 
 
PREU D’INSCRIPCIÓ, FORMES DE PAGAMENT 
 
1.- El preu d’inscripció de inclou: 
 

- Participació al la lligueta de futbol 7 i la copa. (30 partits aproximadament) 
- Obsequis per part de l’organització al nadal. 
- 1 aigua de 1,5 L per cada partit a jugar. 

 
2.- El preu d’inscripció és de 995 euros / Equip. 
 
3.- Per inscriure correctament l’equip s’ha de presentar la fulla d’inscripció d’equip, que està penjada al 
web del torneig, i portar-la a l’oficina del club qualsevol tarda de dimarts a divendres durant el mes de 
setembre. 
 
4.- Realitzar el pagament total de la inscripció abans del 20 de setembre. 
 
1.- Si un equip no es presenta a jugar tres partits, quedarà expulsat de la competició, sense cap dret 
que li tornin els diners de la inscripció.  
 
DESCOMPTES temporada 2016-2017 
 
Per classificació:       Per joc net: 
 
25% 1r Classificat per punts     25% 1r Classificat per targetes 
15% 2n Classificat per punts     15% 2n Classificat per targetes 
10% 3r Classificat per punts      10% 3r Classificat per targetes 
 



 
 
 

CALENDARI ANUAL TORNEIG DE FUTBOL 7 C.E. BIGUES 2016-2017 
 

 
Setembre 2016    Octubre 2016   Novembre 2016 
 
Dll Dt Dx Dj Dv  Dll Dt Dx Dj Dv  Dll Dt Dx Dj Dv 

      3           
5      10      7     

12      17      14     
19      24      21     
26      31      28     
 
 
 
Desembre 2017   Gener 2017    Febrer 2017 
 
Dll Dt Dx Dj Dv  Dll Dt Dx Dj Dv  Dll Dt Dx Dj Dv 

      2           
5      9      6     

12      16      13     
19      23      20     
26      30      27     
 
Març 2017     Abril 2017    Maig 2017 
 
Dll Dt Dx Dj Dv  Dll Dt Dx Dj Dv  Dll Dt Dx Dj Dv 

            1     
6      3      8     

13      10      15     
20      17      22     
27      24      29     
 
 
 
Llegenda 
 
Lila :      Període d’inscripció  
Verd :      Competició lliga 
Blau :       Dilluns de recuperació de partits 
Tronja :   Competició Copa 
Vermell:  Dies festius 
Groc:        Sorteig calendari 
 
 
 
 
Equip: ______________________  Data: ____________________________ 
 
 
 
 
Nom, DNI  i firma responsable d’equip:_______________________________ 


